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Establishing a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Il-valutazzjonijiet tal-impatt tal-

leġiżlazzjoni dwar l-Enerġija Nadifa 

jistmaw li t-twettiq tal-miri tal-enerġija tal-

Unjoni għall-2030 se jeħtieġ investimenti 

addizzjonali ta' EUR 177 biljun kull sena 

fil-perjodu bejn l-2021 u l-2030. L-akbar 

lakuni huma marbuta mal-investimenti fid-

dekarbonizzazzjoni tal-bini (l-effiċjenza fl-

enerġija u s-sorsi ta' enerġija rinnovabbli 

fuq skala żgħira), fejn il-kapital irid jiġi 

dirett lejn proġetti ta' natura distribwita 

ħafna. Wieħed mill-għanijiet tas-

subprogramm dwar it-Tranżizzjoni lejn 

Enerġija Nadifa huwa li jibni l-kapaċità 

għall-iżvilupp u għall-aggregazzjoni tal-

proġetti, li permezz tiegħu jgħin ukoll biex 

jiġu assorbiti l-fondi mill-Fondi Strutturali 

u ta' Investiment Ewropej u jikkatalizza 

investimenti f'enerġija nadifa billi juża 

wkoll l-istrumenti finanzjarji pprovduti taħt 

l-InvestEU. 

(9) Il-valutazzjonijiet tal-impatt tal-

leġiżlazzjoni dwar l-Enerġija Nadifa 

jistmaw li t-twettiq tal-miri tal-enerġija tal-

Unjoni għall-2030 se jeħtieġ investimenti 

addizzjonali ta' EUR 177 biljun kull sena 

fil-perjodu bejn l-2021 u l-2030. L-akbar 

lakuni huma marbuta mal-investimenti fid-

dekarbonizzazzjoni tal-bini (l-effiċjenza fl-

enerġija u s-sorsi ta' enerġija rinnovabbli 

fuq skala żgħira), fejn il-kapital irid jiġi 

dirett lejn proġetti ta' natura distribwita 

ħafna. Wieħed mill-għanijiet tas-

subprogramm dwar it-Tranżizzjoni lejn 

Enerġija Nadifa huwa li jibni l-kapaċità 

għall-iżvilupp u għall-aggregazzjoni tal-

proġetti, inkluż permezz tal-appoġġ għall-

komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli, li 

b'hekk jgħin ukoll biex jiġu assorbiti l-

fondi mill-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej u jikkatalizza 

investimenti fl-enerġija rinnovabbli u fl-

effiċjenza tal-enerġija billi juża wkoll l-

istrumenti finanzjarji pprovduti taħt l-

InvestEU. 
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Proposta għal regolament 

Premessa 14a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14a) Il-Politika Agrikola Komuni taqdi 

rwol deċiżiv bi rbit mal-għanijiet tal-

Unjoni rigward il-klima u l-bijodiversità. 

Minkejja talbiet ripetuti mill-Parlament 

Ewropew u mill-partijiet interessati, 

inkluż mill-Pjattaforma REFIT, il-

Kummissjoni Ewropea sal-lum għadha 

ma wettqitx "Kontroll tal-Idoneità" tal-

PAK. Il-"Kontroll tal-Idoneità" tad-

Direttivi dwar l-Għasafar u l-Ħabitats 

irrilevat, min-naħa l-oħra, it-tnaqqis 

inkwetanti fl-ispeċijiet u fil-ħabitats bi rbit 

mal-agrikoltura, u enfasizza l-ħtieġa li l-

PAK tkun aktar koerenti mal-objettivi 

rilevanti tal-Unjoni dwar in-natura u l-

bijodiversità . 
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Proposta għal regolament 

Premessa 24 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) Filwaqt li jirriflettu l-importanza 

tal-indirizzar tat-tibdil fil-klima skont l-

impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-

Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 

Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-

Programm se jikkontribwixxi biex jintegra 

azzjonijiet klimatiċi u għall-kisba ta' mira 

ġenerali ta' 25 % tan-nefqiet tal-baġit tal-

UE li jappoġġaw l-objettivi tal-klima. L-

azzjonijiet fi ħdan dan il-Programm huma 

mistennija li jikkontribwixxu 61 % tal-

pakkett finanzjarju ġenerali tal-Programm 

għall-għanijiet klimatiċi. Matul it-tħejjija u 

l-implimentazzjoni tal-Programm se jiġu 

identifikati azzjonijiet rilevanti, u se jiġu 

vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-

evalwazzjonijiet u tal-proċessi ta' rieżami 

rilevanti. 

(24) Filwaqt li jirrifletti l-importanza 

tal-indirizzar tat-tibdil fil-klima skont l-

impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-

Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 

Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-

Programm se jikkontribwixxi biex jintegra 

l-azzjonijiet klimatiċi fil-politiki kollha u 

għall-ilħiq ta' mira ġenerali ta' tal-anqas 

50 % tan-nefqiet tal-baġit tal-UE li 

jappoġġaw l-objettivi tal-klima. L-

azzjonijiet fi ħdan dan il-Programm huma 

mistennija li jikkontribwixxu mill-inqas 61 

% tal-pakkett finanzjarju ġenerali tal-

Programm għall-għanijiet klimatiċi. Matul 

it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-

Programm se jiġu identifikati azzjonijiet 

rilevanti, u se jiġu vvalutati mill-ġdid fil-

kuntest tal-evalwazzjonijiet u tal-proċessi 

ta' rieżami rilevanti. 
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(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-pakkett finanzjarju għall-

implimentazzjoni tal-Programm għall-

perjodu mill-2021 sal-2027 għandu jkun 

ta' EUR 5 450 000 000, f'termini ta' 

prezzijiet attwali. 

1. Il-pakkett finanzjarju għall-

implimentazzjoni tal-Programm għall-

perjodu mill-2021 sal-2027 għandu 

jammonta għal tal-anqas 1 % tal-baġit 

totali tal-Unjoni għal dak il-perjodu, iżda 

għal mhux anqas minn 
EUR 6 442 000 000 fi prezzijiet tal-2018 

(EUR 7 272 000 000 fi prezzijiet kurrenti). 

Or. en 
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L-istabbiliment ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-koerenza u l-koordinazzjoni bejn il-

Programm u programmi oħrajn tal-

Unjoni għandhom jiġu żgurati, inter alia, 

billi l-objettivi rilevanti tal-Unjoni dwar 

in-natura u l-bijodiversità jiddaħħlu fil-

programmi kollha tal-Unjoni. 

Or. en 
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L-istabbiliment ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Tal-anqas 81 % tal-pakkett 

finanzjarju msemmi fl-Artikolu 5 għandu 

jiġi allokat għal proġetti appoġġjati 

permezz ta' għotjiet jew, fejn dan ikun 

f'loku, permezz ta' strumenti finanzjarji. 

Or. en 
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L-istabbiliment ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. L-għotjiet operattivi għandhom 

isostnu l-funzjonament ta' entitajiet 

mingħajr skop ta' qligħ u li huma involuti 

fl-iżvilupp, fl-implimentazzjoni u fl-

infurzar tal-leġiżlazzjoni u tal-politika tal-

Unjoni u li huma primarjament attivi fil-

qasam tal-ambjent jew tal-azzjoni 

klimatika, inkluż it-tranżizzjoni lejn 

enerġija nadifa. 

5. L-għotjiet operattivi għandhom 

isostnu l-funzjonament ta' entitajiet 

mingħajr skop ta' qligħ u li huma involuti 

fl-iżvilupp, fl-implimentazzjoni u fl-

infurzar tal-leġiżlazzjoni u tal-politika tal-

Unjoni u li huma primarjament attivi fil-

qasam tal-ambjent jew tal-azzjoni 

klimatika, inkluż it-tranżizzjoni lejn 

enerġija nadifa. Minkejja l-Artikolu 17, ir-

rata massima ta' kofinanzjament mill-

Unjoni għall-għotjiet operattivi għandha 

tkun ta' 70 % tal-ispejjeż eliġibbli. 

Or. en 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) proġetti ffinanzjati mill-Programm 

għandhom jevitaw li jimminaw l-għanijiet 

ambjentali, klimatiċi jew tal-enerġija 

nadifa rilevanti tal-Programm u, fejn 

possibbli, għandhom jippromwovu l-użu 

tal-akkwist pubbliku ekoloġiku; 

(a) proġetti ffinanzjati mill-Programm 

għandhom japplikaw verifiki tas-

sostenibbiltà u tal-bijodiversità, b'tali mod 
li ma jimminawx l-għanijiet ambjentali, 

klimatiċi jew tal-enerġija nadifa rilevanti 

tal-Programm u, fejn possibbli, għandhom 

jippromwovu l-użu tal-akkwist pubbliku 

ekoloġiku; 

Or. en 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) proġetti li jipprovdu kobenefiċċji u 

jippromwovu sinerġiji bejn is-

subprogrammi msemmija fl-Artikolu 4 

għandhom jingħataw prijorità; 

(b) proġetti li jipprovdu kobenefiċċji u 

jippromwovu sinerġiji bejn is-

subprogrammi msemmija fl-Artikolu 4 

għandhom jingħataw prijorità; dan 

japplika b'mod partikolari għal proġetti 

ta' azzjoni klimatika li jrawmu 

soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura; 

Or. en 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Kummissjoni għandha 

timmonitorja u tirrapporta regolarment 

dwar l-integrazzjoni tal-għanijiet tal-klima 

u tal-bijodiversità, inkluż l-ammont tan-

nefqa. Il-kontribuzzjoni ta' dan ir-

Regolament għall-mira ta' allokazzjoni ta' 

25 % tal-baġit għat-twettiq tal-għanijiet tal-

klima, għandha tiġi segwita permezz tas-

sistema ta' markaturi klimatiċi tal-Unjoni. 

L-infiq relatat mal-bijodiversità għandu jiġi 

segwit bl-użu ta' sett speċifiku ta' 

markaturi. Dawk il-metodi ta' segwiment 

għandhom jintużaw biex jikkwantifikaw l-

approprjazzjonijiet ta' impenn li mistennija 

jikkontribwixxu rispettivament għall-

għanijiet tal-klima u tal-bijodiversità tul il-

Qafas Finanzjarju Pluriennali għall-2021-

2027 fil-livell xieraq ta' diżaggregazzjoni. 

L-infiq għandu jiġi ppreżentat kull sena 

fid-Dikjarazzjoni tal-Programm tal-baġit. 

Il-kontribuzzjoni tal-Programm għall-

għanijiet tal-klima u tal-bijodiversità tal-

Unjoni għandha tiġi rrapportata 

regolarment fil-kuntest tal-evalwazzjonijiet 

u tar-rapport annwali. 

4. Il-Kummissjoni għandha 

timmonitorja u tirrapporta regolarment 

dwar l-integrazzjoni tal-għanijiet tal-klima 

u tal-bijodiversità, inkluż l-ammont tan-

nefqa. Il-kontribuzzjoni ta' dan ir-

Regolament għall-mira ta' allokazzjoni ta' 

tal-anqas 50% tal-baġit għat-twettiq tal-

għanijiet tal-klima, għandha tiġi segwita 

permezz tas-sistema ta' markaturi klimatiċi 

tal-Unjoni. L-infiq relatat mal-bijodiversità 

għandu jiġi segwit bl-użu ta' sett speċifiku 

ta' markaturi. Dawk il-metodi ta' 

segwiment għandhom jintużaw, sew ex 

ante u sew ex post, b'mod li jikkombina 

approċċi minn fuq 'l isfel u minn isfel 'il 

fuq, biex jikkwantifikaw l-

approprjazzjonijiet ta' impenn li mistennija 

jikkontribwixxu rispettivament għall-

għanijiet tal-klima u tal-bijodiversità tul il-

Qafas Finanzjarju Pluriennali għall-2021-

2027 fil-livell xieraq ta' diżaggregazzjoni. 

L-infiq għandu jiġi ppreżentat kull sena 

fid-Dikjarazzjoni tal-Programm tal-baġit. 

Il-kontribuzzjoni tal-Programm għall-

għanijiet tal-klima u tal-bijodiversità tal-

Unjoni għandha tiġi rrapportata 

regolarment fil-kuntest tal-evalwazzjonijiet 

u tar-rapport annwali. 

Or. en 

 


